Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb v rámci internetového
obchodu tatraforest.sk
(platné od 25.05.2018)
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany FOREST, s.r.o. Mokrance ako
prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“)
týmto poskytujeme informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Obchodné meno:
Sídlo:
Prevádzka a korešpondenčná adresa:
IČO:
Registrácia:

FOREST, s.r.o. Mokrance
045 01 Mokrance 283
040 01 Košice, Park Angelinum 10-11
31 703 640
Obchodný register OS Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 5830/V

Účel spracovávania osobných údajov
-

za účelom predzmluvných a zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou
osobou;
za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiace s dodávkou tovaru
a poskytnutím služby dotknutej osobe;
za účelom dopravy tovaru od prevádzkovateľa dotknutej osobe.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
príprava zmluvy a jej plnenie (včítane prepravy tovaru), pričom zmluvnou stranou je dotknutá osoba;
ďalej zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa spojené s evidenciou zdaniteľných plnení,
spracovania a uschovávania účtovných dokladov (najmä Zákon o DPH, Zákon o dani z príjmov, Zákon
o účtovníctve, Zákon o archívoch a registratúrach a pod.).

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
-

V nevyhnutnom rozsahu prepravcovia a zasielatelia, ktorí zabezpečujú prepravu tovaru pre
dotknutú osobu;
Finančná správa SR, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy,
orgány činné v trestnom konaní, exekútori.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať počas trvania zmluvného
vzťahu včítane lehoty na uplynutie reklamačnej doby. Po ukončení tejto lehoty sa lehota uchovávania
osobných údajov riadi zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Profilovanie
FOREST, s.r.o. Mokrance na základe poskytnutých osobných údajov nevykonáva automatické
rozhodovanie a profilovanie.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
-

požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom;
na opravu týchto osobných údajov;
na vymazanie týchto osobných údajov;
na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov;
namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov;
na prenosnosť týchto osobných údajov;
odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom
spracúvania);
podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR).

Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba
si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
Voči FOREST, s.r.o. Mokrance si dotknutá osoby môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej
žiadosti alebo elektronickými prostriedkami (e-mail tatraforest@tatraforest.sk). V prípade, že
dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za
predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.
Aktuálne informácie sú prístupné na webovej stránke www.tatraforest.sk v časti Všeobecné
obchodné podmienky.
Košice, 25.05.2018

